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Beretning Jevnaker BTK 2022 
 

Aktivitet gjennom hele året – til og med på sommertid utenom sesongen! Etter flere sesonger med avbrekk og 

avlysninger kunne vi igjen gjennomføre treninger og konkurranser som planlagt. Takket være støtte fra 

Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal og vår rause utstyreleverandør BTEX.no kunne vi investere i nye 

bordtennisbord, nett, barrikader og racketer – som ble innviet av spillerne i ungdomsgruppen. Fasaden til 

Jevnaker Bordtennishall (mur og panel) er blitt malt, for å forlenge levetiden. JBTK har hatt god økonomisk 

kontroll, til tross for enorme strømkostnader (Kr 98 000,-). Heldigvis har klubbledelsen fulgt med i timen, fått 

med seg støtteordningene, søkt og blitt tilgodesett deler av kostnadene (Kr 23 000,-). Negativ medlemstrend 

med færre yngre og færre jenter. Vi har en jobb å gjøre med breddetiltak for å unngå ytterligere forgubbing. 

Takk til klubbens nærmeste samarbeidspartnere, med Sparebank 1 Ringerike Hadeland i spissen. Og til 

utstyrsleverandøren BTEX.no. Samt mange andre. Deriblant Coop Extra Jevnaker, KIWI Jevnaker, REMA 

Jevnaker og Jevnaker kommune. Jevnaker BTK registrerte 71 betalende medlemmer og 27 lisensierte utøvere 

gjennom 2022. 

Samfunnsengasjement: Jevnaker BTK spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet. Med vår inkluderende og sosiale 

breddeprofil der aktivitet og deltakelse er viktigere enn plasseringer, samt gjennom klubbens generelle 

samfunnsengasjement. I 2022 bidro vi til ny innsamlingsrekord i TV-aksjonen ved å delta som bøssebærere, vi 

har representert klubben i oppvekstkonferanse, frivillighetskonferanse og Alle Med-dugnad. Tormod Malvin 

Aune og Theodor Hjermstad Velo gjennomførte JBTKs årlige hagestell for Sameiet Holdeplassen, som har gitt 

oss gjentakende tillit gjennom årtier. Det samme gjelder for EXTRA Jevnaker, der JBTK har vært fast bidragsyter 

i butikkens årlige varetelling. 

Klubbmestere: Andreas B. Sataøen (Yngre over 1000p.), Krystian Ziolkowski (Yngre under 1000p.), Terje Herting 

(Åpen klasse), Watchara Chadkarn (Under 1600p.) og Espen Bråthen/Yngve Midtfjell (Double under 3000p.). 

Konkurransedeltakelser: Mange har representert i lokale, regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser. 

Sportslige høydepunkter: Tony Herting vant doublegull sammen med Tobias Horpestad (Rosseland) i NM for 

yngre (Stiga 11-eren) i Bergen i juni. Tony og Andreas Bråthen Sataøen har begge deltatt på nasjonale 

treningssamlinger i regi av bordtennisforbundet, mens flere JBTK-utøvere har vunnet klasser og hevdet seg 

godt i turneringer i inn- og utland. Ungdomsgruppen - inngangsportalen til JBTK - har vært aktiv hver onsdag 

under ledelse av Lene Skogen og flinke unge trenere. 

Klubbtur: Ti utøvere og flere familiemedlemmer deltok på Jevnaker BTKs klubbtur til Danmark, der vi i mai 

deltok i Nordsø-cupen i Hirtshals. Alle med JBTK-emblemet på brystet vant kamper. Jonas Jensen og Ervin G. 

Egelandsdal vant hver sin klasse. Isak Døhlen-Jacobsen vant sølv. Klubben sponset yngre deltakere med reise og 

opphold via økonomisk støtte fra strøm- og mobilleverandøren Fjordkraft – og startkontingentene til samtlige. 

Sesongutmerkelser: Jonas Jensen (sesongens spiller), Tony Herting (sesongens unge spiller), Ervin Georg 

Egelandsdal (sesongens positive), Noah Götestam (sesongens rekrutt), Leif Thorbjørn Jensen (sesongens 

ivrigste), Balder Ruch (sesongens gledesspreder), Storm Wennevold Jakobsen (sesongens nybegynner), Kevin 

Svendsbråten (sesongens prestasjon), Isak Døhlen-Jacobsen (sesongens fighter) og Andreas Bråthen Sataøen 

(sesongens rankingklatrer). Prisene ble kunngjort og utdelt under JBTKs sesongavslutning fredag 5. juni. 

JBTKs klubbranking: Jonas Jensen var best av alle i 2021/22-sesongens internkonkurranse. Leif Thorbjørn 

Jensen, Ervin Georg Egelandsdal og Tony Herting vant hver sin alders- eller rankingbaserte klasse. 

JBTK-styret: Thomas Møller (leder og kasserer), Lene Skogen (nestleder og ungdomsgruppeansvarlig), Yngve 

Midtfjell (medlem og serieansvarlig), Pia-Helén Fagerslett (medlem og vaskevaktansvarlig), Leif Harald 

Svendsbråten (medlem og vaktmester) og Håvard Sataøen (medlem og påmeldingsansvarlig). 

JBTKs kontrollkomité: Leif Thorbjørn Jensen (leder) og Lars Jensen (medlem). 

JBTKs valgkomité: Yngve Midtfjell (leder) og Lene Døhlen-Jacobsen (medlem). 

JBTK-trenere: Jonas Jensen, Kevin Svendsbråten, Ervin Georg Egelandsdal og Johnson Nketiah Adum. Terje 

Herting og Olof Götestam har vært trenere for satsingsgruppen med yngre spillere og voksne mosjonister. 

 



 

Regnskap Jevnaker BTK 2022 

Regnskapssammendrag   

Driftsinntekter 2022 2021 

Medlemskontingenter 35 637 34 788 

Driftsaktiviteter 53 416 65 183 

Støtte/tilskudd/sponsing/dugnadsinntekter 346 146 265 664 

Sum driftsinntekter 435 199 365 636 

Driftskostnader 2022 2021 

Driftsaktiviteter 239 723 143 120 

Strøm, kommunale avgifter, internett, digitale tjenester, forsikringer, etc. 150 736 89 697 

Anleggskostnader 103 872 26 787 

Sum driftskostnader 494 332 259 605 

Driftsresultat -59 133 106 031 

   
Beholdninger: 31.12.2022 01.01.2021 

Elitekonto 13,30 0,00 

Driftskonto 99 062,95 136 184,79 

Trenerkonto 34 897,79 31 643,79 

Anleggskonto 396 292,05 421 570,44 

Sum 530 266 589 399 
 

  

Regnskapsberetning 
Jevnaker Bordtennisklubbs økonomi er kontrollert, oversiktig og framsynt med drift, vedlikehold og 

videreutvikling av Jevnaker Bordtennishall, samt breddeaktivitet, som hovedprioriteter. Tidlig i 2022 ble nye 

bordtennisbord med nett, barrikader og startracketer levert av klubbens samarbeidspartner BTEX.no. 

Finansiert av oppsparte midler og tilskudd fra Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal. 

Klubben har fire konti i Sparebank 1 Ringerike Hadeland. Anleggskontoen er låst for vedlikehold og utvikling av 

Jevnaker Bordtennishall. Trenerkontoen er øremerket honorering av ungdomsgruppens trenere og breddetiltak 

for yngre. Begge finansieres med midler fra offentlig driftsstøtte og søknadstilskudd. Elitekontoen er for 

aktiviteter utenom klubbens definerte breddedrift og finansieres privat. Driftskontoen omfatter daglig drift. 

Jevnaker BTK har gode relasjoner til gode samarbeidspartnere som bidrar til lavere kostnader eller høyere 

inntekter. Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal og BTEX.no 

framheves spesielt. Lokale forretninger bidrar også med viktige tilskudd i form av salgsvarer og dugnadsjobber. 

Den samlede summen av Jevnaker BTKs aktive og engasjerte medlemsmasse, inkludert familiemedlemmer og 

øvrige supportere, resulterer i større og mindre dugnadsoppdrag som sammen med breddeaktivitetsstøtte fra 

kommunale og statlige instanser gjør at regningene kan betales fortløpende. 

Jevnaker BTK har oppnådd god uttelling på prosjektsøknader relatert til hallutvikling, aktiviteter for barn/yngre 

og voksne mosjonister. 

Jevnaker BTK satser på og honorerer lokale trenere, derav mange unge. Klubbens trenerteam har ledet to 

ukentlige treningsgrupper, samt flere sosiale og sportslige dagsamlinger på ledige helgedager. 

Årsresultatet utgjør 59 133 kroner i minus, av en totalomsetning på 494 332 kroner. De største utgiftspostene 

er strøm, forsikringer, digitale tjenester, sportslige og sosiale aktiviteter, startkontingenter for lagspill, 

vedlikehold, hallutvikling, bordtennisutstyr, trenerhonorarer og renovasjon. Hovedinntektene kommer fra 

lokale og nasjonale breddeaktivitetstilskudd, sponsing, medlemskontingenter og dugnadsarbeid. 

Jevnaker BTK har pr. 31. desember 2022 ingen fordringer eller utestående krav. 

 



Medlemmer 2022 (Idrettsregistreringen) 
Betalende JBTK-medlemmer i 2022; innrapporteres til NIF/NOK når Idrettsregistreringen åpner i februar 2023. 

Kvinner 
0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år + Sum 

0 3 1 0 10 14 

Menn 
0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år + Sum 

0 9 18 3 27 57 

Kontrollkomiteens regnskapsberetning 2022 
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved kontrollkomiteen i Jevnaker Bordtennisklubb sin årsberetning. 

Uttalelse om årsregnskapet og klubbens anliggender for øvrig: 

Kontrollkomiteen skal påse at klubbens virksomhet drives i samsvar med klubbens og overordnet 

organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på at klubben har forsvarlig forvaltning og 

økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollkomiteen skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til 

de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet og foreta 

regnskapsrevisjon. 

Vi har utført følgende handlinger: 

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å 

gjennomgå.  Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra klubbens styreleder/kasserer. Vi har 

gjennomgått styrets årsberetning for 2022 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2022.   

Vi har foretatt regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskapet. Kostnader er stikkprøvemessig kontrollert 

for attestasjon og dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for inneværende regnskapsår.  

Regnskapet viser et negativt resultat på kr 59 133 ved årsavslutningen 31. desember 2022.  

Kontrollkomiteen har følgende merknader til forvaltningen av klubben: 

Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere  merknader ut over det som 

framgår av denne beretningen. 

Kontrollkomiteen har følgende merknader til det fremlagte regnskapet: 

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det framlagte regnskapet. 

Konklusjon: 

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og klubbens årsregnskap for 2022 godkjennes av årsmøtet. 

 

 

 

Jevnaker, 2. januar 2023 

                                                                  



Årsmøteprotokoll Jevnaker BTK 2022 

DATO: Fredag 6. januar 2023 | STED: Jevnaker Bordtennishall | DELTAKERE: Daniel Fagerslett Grefsrud, Håvard 

Sataøen, Jonas Jensen, Leif Harald Svendsbråten, Lene Døhlen-Jacobsen, Lene Skogen, Linda Svendsbråten, 

Olof Götestam, Pia-Hélén Fagerslett, Terje Herting, Thomas Møller, Tommy Døhlen-Jacobsen, Yngve Midtfjell, 

Tony Herting, Ervin Georg Egelandsdal, Isak Døhlen-Jacobsen, Andreas Bråthen Sataøen og Iben Metha Sofie 

Engene Nilsen. 

1. Valg av møteleder/dirigent: Thomas Møller ble enstemmig valgt. 

2. Opptelling og godkjenning av stemmeberettigede: 13 medlemmer (over 16 år) med stemmerett. 

3. Valg av 2 medlemmer til å signere protokollen: Lene Skogen og Pia-Helén Fagerslett ble enstemmig valgt. 

4. Gjennomgang av årsberetningen og regnskapet for 2022: Innstillingen fra JBTKs kontrollkomité v/ Leif 

Thorbjørn Jensen og Lars Jensen om å godkjenne årsberetningen og regnskapet ble enstemming vedtatt. 

5. Fastsettelse av medlemskontingenter for 2023/24-sesongen: Styrets forslag (Forslag A) om å videreføre 

satsene ble enstemmig vedtatt:  Kr 900,- for medlemmer under 18 år, kr 1200,- for voksne og kr 1500,- for 

familiemedlemskap (to eller flere fra samme familie). 

6. Behandling av innkomnmet forslag: Forslaget (Forslag B) fra styreleder Thomas Møller om Leif Thorbjørn 

Jensen som styremedlem i rollen som kasserer ble enstemmig vedtatt. 

7. Valg av styreleder: Valgkomiteens innstilling av Karl Olof Gunnarsson Götestam som styreleder for 2 år ble 

enstemmig valgt. 

8. Valg av nestleder og styremedlemmer: Valgkomiteens innstilling av Håvard Sataøen (nestleder - 1 år), Leif 

Harald Svendsbråten (1 år), Jonas Jensen (2 år) og Tommy Døhlen-Jacobsen (2 år) som styremedlemmer - i 

tillegg til kasserer Leif Thorbjørn Jensen som kasserer - ble enstemmig vedtatt. 

9. Valg av valgkomité: Valgkomiteens innstilling om Yngve Midtfjell (leder) og Lene Døhlen-Jacobsen (medlem) 

ble enstemmig valgt for 1 år. Terje Herting ble også valgt som medlem av valgkomiteen for 1 år. 

10. Valg av kontrollkomité: Espen Bråthen (leder) og Lars Jensen (medlem) ble enstemmig valgt for 1 år. 

11. Valg av representanter til idrettsrådet: Lene Døhlen-Jacobsen (fra 1. juli 2023) ble enstemmig valgt for 2 

år. Hun er vararepresentant fram til da. Lene Skogen fortsetter fram til 31. juni 2023. 

 

Jevnaker Bordtennisklubbs årsmøte, Jevnaker Bordtennishall, Jevnaker, fredag 6. januar 2023. 

 

 

 

_____________________________________________ _____________________________________________ 

Signatur (Lene Skogen) Signatur (Pia-Helén Fagerslett) 

 

 

 


